
Bohoslužba 27. 6. 2021 (s dětmi) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte ho, všichni jeho andělé, 
chvalte ho, všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné 
hvězdy. Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, chvalte Hospodinovo jméno! 
(Žalm 148,1b–5a) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: Svítá 45 
 
Modlitba: Pane náš, Hospodine, ty panuješ nade vším, co je. Děkujeme, že u tebe smíme 
hledat pomoc a naději. Drž nás ve svých rukou, opatruj nás v každém nebezpečí a stůj při nás 
ve všech těžkostech. Skryj nás ve své lásce a dej, abychom tuto lásku dávali našim blízkým. 
Ty znáš naše slabosti a viny, nemůžeme je před tebou skrýt a proto je před tvou tváří 
vyznáváme a prosíme o jejich odpuštění. Smiluj se nad námi a veď nás cestou života. Prosíme 
o to skrze Ježíše Krista, svého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou a s Duchem svatým 
žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: Lukáš 10,21–24 
 
Píseň: Svítá 65 
  
2. čtení: 2. Samuelova 6,1–22 
 
Kázání 

 

Představte si, že tohle je David. Izraelský král. A toto je Míkal, jeho manželka. A teď zkusíme 

zjistit, co se skrývá pod šátkem. Napadá vás, co by to mohlo být? Je to truhlička. Představte 

si, že je ta Boží schrána. Myslíte si, že je prázdná, nebo se v ní něco ukrývá? Co by tam mohlo 

být? Je to Desatero, které bylo ve schráně uloženo.     

Ta truhla, schrána nebo archa, jak se jí různě říká, byla pro Izraelce znamením, že je Pán Bůh 

s nimi a že jim chce pomáhat. Když ještě putovali pouští, tak ji nosili s sebou. Desatero, které 

v ní bylo uloženo, pak bylo směrnicí pro dobrý život. Pravidla jsou důležitá a jejich 

dodržování, zvláště pokud jsou to opravdu dobrá pravidla, což Desatero je, nám má pomoci, 

abychom mezi sebou mohli žít v pokoji. Desatero také ukazovalo, jak správně ctít Pána Boha. 



To je také hodně důležité. Pán Bůh totiž není jen tak někdo. Je třeba brát ho vážně. O tom se 

přesvědčili ti, kdo viděli, co se stalo nešťastnému Uzovi. Vždyť víte, že se máte k rodičům 

nebo ke starším lidem chovat slušně a s úctou. Oč více to platí o Pánu Bohu. 

Tuto schránu se tedy David rozhodl přenést z místa, kde tehdy byla, do hlavního města.  

A vědomí Boží blízkosti v něm způsobilo velikou radost, mohli bychom říci až nadšení. Slyšeli 

jsme, jak David svoji radost projevoval. Jeho manželce Míkal se to zdálo až příliš. Ten David 

to přehání, chová se nemožně, říkala si… Nehodilo se podle ní k důstojnosti krále, aby takhle 

dováděl. Možná si myslela, že král má být vážný a důstojný. Ale David to viděl jinak, 

nezáleželo mu na jeho vlastní vážnosti. Alespoň ne v té chvíli.  Radost z Boží přítomnosti mu 

byla přednější než jeho důstojnost. Když dají fotbalisté gól, také projevují svoji radost. 

Předvádějí různá gesta. Možná to nevypadá vždycky úplně důstojně, ale nadšení z branky, 

z toho, že něco dokázali, je pro ně v tu chvíli zásadní.  

Ale David dokázal radost a jedinečnost té chvíle využít i k obdarování druhých. Ti, kdo se 

přišli té slavnosti zúčastnit, neodešli s prázdnou. Dostali něco dobrého na zub. Takovým 

způsobem se může také radost projevovat – štědrostí, dělením se s druhými, společnou radostí. 

Vždyť když slavíme narozeniny nebo nějakou jinou významnou událost, co obvykle uděláme, 

jakým způsobem slavíme? Pozveme rodinu, kamarády a uspořádáme pro ně hostinu nebo 

párty.  

Podobně tomu může být i s bohoslužbami. My evangelíci říkáme, že jdeme na bohoslužby 

nebo do kostela, ale že bychom chodili slavit bohoslužby, tak to asi obvykle nevnímáme. Ale 

přitom by to tak mohlo a snad i mělo být. Je to příležitost prožít zde čas radosti s Pánem Bohem 

i s druhými lidmi. Chvíle, kdy smíme Pána Boha oslavovat. My, alespoň my dospělí, se 

většinou chováme jako lidé vážní a důstojní, v kostele nemáme zrovna ve zvyku tančit nebo 

jásat a dávat průchod své radosti. Míkal by s námi asi problém neměla. Ale v jiných 

společenstvích a také v jiných zemích a světadílech tomu může být jinak. Když třeba přijdete 

na bohoslužby někde v Africe, tam jsou lidé schopni tančit, radovat se a být spolu dlouho. 

Dávají průchod své víře i tělesným projevem. Na tom, když projevíme své nadšení z víry, ze 

spásy, z Boží lásky tedy není nic špatného. Třeba se to ještě naučíme. Ale i kdyby ne, kéž 

bychom měli alespoň radost v srdci.   

My žádnou truhlu smlouvy nemáme. To ale neznamená, že Pán Bůh nemůže být mezi námi 

a s námi. Jeho přítomnost totiž není vázána na žádné místo, na žádný předmět. A tak se 

můžeme z Boží blízkosti a jeho pomoci radovat vždy a všude. Ať už jsme kdekoli, ať už se 

cítíme jakkoli, můžeme počítat s tím, že Pán Bůh je s námi a myslí to s námi dobře.  

 
Píseň: Svítá 161 
 
 



Přímluvy 
 
Pane Bože, děkujeme Ti, že se o nás staráš a chceš být stále s námi. Dej, ať se z toho umíme 
upřímně radovat.  
Děkujeme za naše rodiny, přátele, kamarády. Pomáhej nám spolu žít v lásce, odpouštět si  
a radovat se z toho, že nemusíme být sami a že nás má někdo rád.  
Děkujeme, že jsi byl s námi po celý tento náročný školní rok. Že jsme to nějak zvládli. 
Prosíme, ať si během prázdnin žáci, učitelé i rodiče oddechnou a načerpají nové síly. Chraň 
nás všechny během dovolených, výletů, táborů. Buď s námi, ať už budeme kdekoli. A prosíme, 
abychom my na tebe nezapomínali. 
Přimlouváme se za lidi, kterým se nevede dobře. Za ty, kdo nemají domov, rodinu, přátele, za 
chudé a nemocné. Pomáhej jim, aby se necítili sami a měli naději. Buď i s těmi členy našeho 
společenství, které trápí nemoci nebo jiné potíže. Zvláště prosíme za ty, kdo byli zasaženi 
pohromou na jižní Moravě. Dávej jim sílu jim v jejich obtížné situaci. Posiluj i všechny, kdo 
jim pomáhají. Amen. 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: Svítá 387 
 
Ohlášky 
 

 Začíná prázdninový provoz. Sejdeme se až v neděli v 9:00 k bohoslužbám. 

 Jsme zváni na hudební festival Hudební léto Kuks.  

 Narozeniny v týdnu oslaví Pavel Skála a Anežka Fabiánová. Přejeme jim vše dobré a Boží 
požehnání. 

 
Poslání: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je 
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1. Tesalonickým 5,16–18) 
 
Požehnání: Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář  
a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: Svítá 261 
 
 
 
 


